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Resumo:  
Este texto traz à discussão as relações entre a ética de artistas e a experiência 
estética de uma parcela dos jovens brasileiros com o objetivo de investigar se o 
conhecimento prévio da vida pessoal de artistas interfere na fruição das obras, 
sejam fílmicas, literárias, gráficas, plásticas e musicais, entre outras. Para tanto, 
além do diálogo com autores que discutem questões éticas, morais e a 
transcendência das obras de arte, como Franklin Leopoldo, Chauí, Bourdieu e 
Nietzsche, foi realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa, com um grupo de 
jovens com idades entre 18 e 30 anos, geração considerada mais engajada em 
movimentos sociais, principalmente a partir de 2013, para verificar se, do mesmo 
modo que evitam o consumo de produtos ou de marcas consideradas antiéticas, 
também deixam de ter experiências com as obras de arte ao tomar conhecimento 
de comportamentos/atitudes de artistas (criadores ou intérpretes) que sejam 
contrárias aos preceitos éticos/morais da sociedade em que vivem. A pesquisa 
está em andamento, na fase de análise de dados, cujos resultados preliminares 
dão conta de um paradoxo entre a crítica a comportamentos antiéticos de artistas 
e permanência da fruição das obras de arte. 

 
 
Introdução 

 

Neste trabalho é discutida a relação entre a ética do 1  artista e sua 

produção artística frente ao público com o objetivo de verificar se, ao entrar em 

contato com a obra de arte (cinema, fotografia, literatura, teatro, música etc.) ou 

mesmo a manifestação artística no caso de atores, intérpretes e bailarinos, o 

conhecimento prévio da vida pessoal desses artistas interfere na fruição da obra. 

A discussão não tangencia o conceito de ethos ainda que este seja relevante 

devido ao “caráter do orador” como se refere Aristóteles (2000), formado e 

conformado em seu discurso, mas, sim, à ética, uma vez que interessa debruçar 

sobre os valores éticos e morais do artista e não àqueles expressos em sua obra. 

A motivação de investigar esse objeto decorre da observação das práticas 

de alguns artistas ou atores, consideradas inadequadas (machistas, por 

exemplo), que têm ganhado visibilidade nos meios. Não se trata de uma questão 

de opinião, mas de trazer à discussão questões alinhadas com o ressurgimento 

de movimentos sociais (gênero, raça/etnia, religião, censura etc.) que têm 

mobilizado jovens em todo o mundo e no Brasil, com mais força a partir de 2013. 

                                                
1	Adotou-se o gênero masculino para uniformizar a escrita, não por um juízo de valor.	
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Se alguns indivíduos repensam o consumo de marcas devido ao seu 

modo de produção não sustentável, por exemplo, por que não considerar 

relevante as escolhas éticas do artista? 

 

Objetivos 
A questão que a pesquisa se interroga é: ao saber de comportamentos 

considerados “imorais” o interesse pela experiência com as obras de arte ou a 

admiração a artistas permanecem? Ou os indivíduos discriminam determinadas 

obras ao conhecer a vida pessoal de artistas por considerá-la fora dos padrões 

de condutas aceitáveis para a cultura em que estão inseridos. 

O conceito de ética tem sido revisto desde a modernidade e, mais 

atualmente, com a crise do humano. Contudo, coaduna-se das discussões de 

Silva (2009) sobre a experiência e os valores morais dos sujeitos: 
 

O que caracteriza, pois, essa concepção ética é a incondicionalidade 
do ato moral. Mas será possível mantê-la? Não será mais realista 
considerar que o peso dos fatores psicológicos, sociológicos, 
históricos, etnológicos, religiosos em nenhuma hipótese poderá ser 
abstraído da escolha moral?  [...] A Ética consiste no discernimento 
para encontrar, entre todos esses fatores, o critério de justa escolha 
(SILVA, 2009, s/p). 

 

Nesse sentido, se há uma escolha do artista, que é subjetiva e íntima, 

como escreve o autor, o julgamento leva em conta tanto as ações como os 

valores nelas constantes, ou seja, “vivenciadas e julgadas na experiência” de 

modo que sempre há o risco na escolha pelo artista. Do mesmo modo, a 

pesquisa investiga a importância da percepção do espectador, ainda que não 

vivencie as escolhas da vida do artista concretamente na fruição da obra, 

especialmente os jovens que se autodenominam mais engajados em 

movimentos sociais2 e de conscientização política. Ou seja, qual a relevância da 

vida pessoal do artista no momento de fruir uma obra de arte?  

 
Metodologia 

A partir de uma revisão teórica que contempla os questionamentos 

descritos, este projeto de pesquisa busca maior conhecimento de assuntos ainda 

                                                
2 “Pesquisa aponta que jovens estão mais interessados em política e se dizem engajados” e “Os filhos da 
revolução: uma juventude que quer transformar o mundo”.  Disponível em: <http://bit.ly/2vJf9eD> e  
< http://bit.ly/2wQzVJn >. Acesso ago. 2017.	
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pouco divulgados e discutidos, na conformação de padrões, hipóteses ou ideias. 

Nesse sentido, delineia-se, portanto, pesquisa exploratória, já que as “hipóteses 

e as questões de pesquisa são frequentemente baseadas em teorias que o 

pesquisador procura testar” (CRESWELL, 2007, p.130), quantitativa e não 

probabilística, para levantar o grau de importância que os jovens conferem à 

trajetória de artistas no momento de fruir uma obra arte. Foi realizado um 

questionário com perguntas fechadas e apenas três questões abertas – 

pseudônimo (já que a pesquisa foi anônima), cidade de nascimento/moradia e 

gênero – para possibilitar expressões mais pessoais e favorecer as respostas 

subsequentes. O corpus é composto por jovens de 18 a 30 anos e o questionário 

foi enviado aleatoriamente via Facebook e compartilhado via WhatsApp e e-mail 

no período de 8 dias:  de 6 a 14 de agosto de 2017.    

 

Desenvolvimento e resultados preliminares  

A análise dos resultados está em andamento, uma vez que nesse 

momento os dados acabaram de ser computados e, portanto, requerem um olhar 

que estabeleça a relação entre os achados quantitativos e a discussão teórica.   

Foram 352 respondentes de diferentes cidades e estados do Brasil e de 

fora do país, uma amostra bastante heterogênea também em questões de 

gênero. Pode-se perceber desde já que alguns jovens, ao saber de 

comportamentos considerados não éticos por artistas, têm declinado o interesse 

pela fruição das obras. Contudo, mesmo que as atitudes contradigam preceitos 

morais e apesar de deixar de admirar esses artistas, alguns jovens se mostram 

resistentes em abrir mão das experiências com as obras de arte, ou seja, não se 

importando com a vida pessoal dos artistas. 
  

Referências bibliográficas 
 

ARISTÓTELES. Arte retórica e a arte poética. São Paulo: Ediouro, 2000. 
BOURDIEU, P. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São 
Paulo: Cia das Letras, 1996. 
CHAUI, M.  Convite à filosofia.  São Paulo: Editora Ática, 2000. 
CRESWELL, J. Projeto de pesquisa. São Paulo: Artmed, 2007. 
NIETZSCHE, F. Genealogia da moral.  São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
SILVA, F. L. Breve panorama histórico da ética. In Revista Bioética, nº 1, v. 1, 
2009. Disponível em: <http://bit.ly/2sh3l3H>. Acesso jun. 2017. 


